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(ส ำเนำ) 
บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2549 
ณ  24  เมษำยน  2549 

 

               กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 41 ประจ ำปี 2549 ประชุม ณ หอ้งเจำ้พระยำ 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์  เลขท่ี 372   
ถนนพระรำม 3  แขวงบำงโคล่  เขตบำงคอแหลม  กรุงเทพมหำนคร จ ำนวนผูถื้อหุน้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้ ( 4  เมษำยน   
2549   เวลำ 12.00 น. )  รวมทั้งส้ิน  1,861  รำย  รวมจ ำนวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุน้  
 ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีดงัน้ี 
 -   กรรมกำรบริษทั 

  1. ดร. สม จำตุศรีพิทกัษ ์     2. ดร. บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ   
  3. ดร. บุญเกียรติ  โชควฒันำ    4. ดร. ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ  
  5. นำยอมร อศัวำนนัท ์    6. พล.ต.อ. สมชำย ประภสัภกัดี  
  7. 
  9. 

นำยมนู 
นำยวรีะ 

ลีลำนุวฒัน์ 
เอ้ืออำรักษ ์

   8. 
10. 

นำงดำรณี 
นำยธรรมรัตน์ 

มำนะวำณิชเจริญ 
โชควฒันำ 

 

 -   ผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ 
   พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกุล         

             -   ผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 นำงสุวมิล              กฤตยำเกียรณ์ 
                       

 เร่ิมประชุมเวลำ 13.00 น. 
 

 นำงดำรณี  มำนะวำณิชเจริญ  กรรมกำรเลขำนุกำร แจง้กำรนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 1   เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม 109 รำย  รวมจ ำนวนหุน้  257,589,390  หุน้  คิดเป็นร้อยละ    

88.63  ครบเป็นองคป์ระชุม 
 [และก่อนปิดกำรประชุมมีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมสมทบเพ่ิมอีก 5 รำย จ ำนวนหุน้  736,510  หุน้  รวมผูถื้อหุน้  และผูรั้บมอบ            
 ฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 114 รำย  รวมจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน  258,325,900  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  88.88 ] 
 2 จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3  จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี - 
 ดร.สม  จำตุศรีพิทกัษ ์ประธำนกรรมกำรบริษทัท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุม  กล่ำวเปิดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  41     
ประจ ำปี  2549  
   ก่อนเร่ิมประชุม ประธำนท่ีประชุมกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลำมำเขำ้ร่วมประชุม และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบวำ่   
ไดม้อบหมำยให ้นำงดำรณี  มำนะวำณิชเจริญ  กรรมกำรเลขำนุกำร  ช่วยตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ก่อนกำรประชุม  
และไดผ้ลสรุปวำ่ไม่มีปัญหำโตแ้ยง้ในเอกสำรหลกัฐำนของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม   
 หลงัจำกนั้น ประธำนท่ีประชุมจึงด ำเนินกำรประชุมโดยช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดท้รำบถึงขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง            
ประเทศไทยเก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 
 1.  ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็นไดทุ้กวำระ 
 2.  วธีิกำรลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง 

2.1 ใหถื้อตำมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 “ในกำรออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 
2.2 กำรลงคะแนนเสียงใหก้ระท ำโดยเปิดเผยในทุกวำระ 

           กำรลงคะแนนเสียงใชว้ธีิชูป้ำยคะแนนเสียง  ตำมท่ีไดรั้บจำกเคำเตอร์ลงทะเบียน ดำ้นหนำ้หอ้งประชุม 
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 และคณะกรรมกำรบริษทัฯ ขอใชสิ้ทธิในฐำนะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวำระ  ในกรณีท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจำก    
ผูถื้อหุน้อื่น   ใหเ้ป็นไปตำมหนงัสือมอบฉนัทะ   พร้อมมอบวำระกำรประชุมใหน้ำยบุญเกียรติ   โชควฒันำ  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
เป็นผูด้  ำเนินกำรต่อไป 

 

 วำระท่ี 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 40 ประจ ำปี 2548 เม่ือวนัที่ 25 เมษำยน 2548 
  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัฯไดส่้งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 40    
ประจ ำปี 2548  เม่ือวนัที่ 25 เมษำยน 2548  ซ่ึงไดบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง ครบถว้น ถูกตอ้งตำมท่ีประชุม  ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้พร้อมกบั
หนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุมแลว้  หำกไม่มีขอ้สงสัยอนัใด ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรับรอง 
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว  
   ดว้ยคะแนนเสียง    -  ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี  - 

 -  งดออกเสียง     1   รำย      4,267,800  หุน้ 
 -  เห็นชอบดว้ย   113   รำย  254,058,100  หุน้   
           

 วำระท่ี 2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2548 ซ่ึงไดจ้ดัพิมพไ์วใ้นหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 
   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวำ่ รำยงำนของคณะกรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2548 ได้
จดัพิมพร์ำยละเอียดลงในหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2548 โดยจดัท ำข้ึนตำมขอ้ก ำหนดของ กลต.   ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
สำกลนิยม     ซ่ึงครบถว้น ถูกตอ้ง  ตำมขอ้เทจ็จริง  ตำมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุน้ไวล่้วงหนำ้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม  และ
บริษทัฯ ไดจ้ดัเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี 2548  ไวใ้น  website  ของบริษทั ( www.icc.co.th ) หำกมีขอ้สงสัยประกำรใด   ขอเชิญถำม     
เพ่ิมเติมได ้ เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย    ขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบ และขอผำ่นไปยงัวำระกำรประชุมต่อไป   
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 

 วำระท่ี 3   พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2548 
   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2548       
ซ่ึงไดจ้ดัพิมพไ์วใ้นหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2548 หนำ้ 128 ถึงหนำ้ 183 โดยจดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ไดต้รวจสอบและรับรองควำมถูกตอ้งแลว้ ตำมท่ีไดส่้งในรูปหนงัสือหรือ CD ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุม  หำกไม่มี
ท่ำนใดสงสัย ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี   
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติังบกำรเงิน และรำยงำนของผูส้อบบญัชีดงักล่ำว  
                                ดว้ยคะแนนเสียง -  ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี  - 

 -  งดออกเสียง     1   รำย      4,267,800  หุน้ 
 -  เห็นชอบดว้ย   113   รำย  254,058,100  หุน้   

 

วำระท่ี 4   พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร 
   4.1   จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2548 เท่ำกบั 1.00 บำทต่อหุน้ 
         กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวำ่  ตำมมติท่ีประชุมกรรมกำรคร้ังท่ี 10/2548   เม่ือ วนัที่  28  
กุมภำพนัธ์  2549   ก ำหนดใหน้ ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  2548  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี
1 มกรำคม  ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม 2548 ในอตัรำหุน้ละ 1.00 บำท  ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล บริษทัฯ  ก ำหนดมำตรฐำนกำรจ่ำยไว ้ 
20%   ของรำคำ Par   ในปี  2548   บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ   686,289,528.25   บำท   
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เห็นสมควรจ่ำยเงินปันผลในปี 2548 ในอตัรำ 1.00  บำทต่อหุน้ ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ืออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้       
ณ วนัที่  4  เมษำยน  2549   เวลำ 12.00 น.  จ ำนวน 290,633,730 หุน้  เป็นเงิน  290,633,730.-  บำท  ท ำให ้Payout ratio มีอตัรำ 0.42 เท่ำ 
เทียบเท่ำกบั 100 % ของรำคำ Par  ต่อหุน้  โดยก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2549    จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำว      
  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม     
  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้   ต่ำงเห็นชอบอนุมติัจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2548    ตำมท่ีกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรกล่ำว     
ดว้ยคะแนนเสียง              -  ไม่เห็นดว้ย -  ไม่มี  -  

 -  งดออกเสียง     1   รำย      4,267,800  หุน้ 
 -  เห็นชอบดว้ย   113   รำย  254,058,100  หุน้   
 4.2 จดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
                                       กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรช้ีแจงวำ่ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัหมวดท่ี 6  เร่ืองเงินปันผลและเงินส ำรองขอ้ 59. 
"บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปีไวเ้ป็นทุนส ำรองอยำ่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสม
ยกมำ  จนกวำ่ทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั"  ณ วนัที่ 31  ธนัวำคม  2548  บริษทัฯ 
มีทุนจดทะเบียน  500,000,000.-  บำท   มีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน  290,633,730.- บำท และมีเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
50,000,000.- บำท  ซ่ึงเท่ำกบั 10% ของทุนจดทะเบียน  คณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นสมควรไม่จดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิม    
เน่ืองจำกไดส้ ำรองไวค้รบถว้น  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั    
  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ เสนอ  

    ดว้ยคะแนนเสียง        -  ไม่เห็นดว้ย        - ไม่มี  - 
 -  งดออกเสียง     1   รำย      4,267,800  หุน้ 
 -  เห็นชอบดว้ย   113   รำย  254,058,100  หุน้                         

 4.3 จดัสรรเงินส ำรองทัว่ไป 
     กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรช้ีแจงวำ่  ในปีน้ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ ขอเสนอใหจ้ดัสรรเงินส ำรองทัว่ไปเท่ำกบั 

10% ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2548  เป็นเงิน 68,628,952.83 บำท  เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีฐำนเงินส ำรองทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง ด ำรงควำมมัน่คง   
แก่กิจกำร  เพ่ิม Shareowner’s  Wealth    จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั  
   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 

 ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบอนุมติัตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ เสนอ  
 ดว้ยคะแนนเสียง -  ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี  - 
 -  งดออกเสียง     2   รำย      4,267,970  หุน้ 

 -  เห็นชอบดว้ย   112   รำย  254,057,930  หุน้   
 

 วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ  และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 5.1  เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกตำมวำระ  

                                       กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  เรียนต่อท่ีประชุมวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 3  เร่ืองคณะกรรมกำร ขอ้ 
22. "ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) เป็นอตัรำ ถำ้จ  ำนวนกรรมกำรท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3) กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น   ใหจ้บัฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงั ๆ   ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่น
ต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได"้  กรรมกำรบริษทัฯ ท่ีไดรั้บ
กำรแต่งตั้งมีจ ำนวน 11 ท่ำน   ตำมขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตำมวำระ 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
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   1.   พล.ต.อ. สมชำย ประภสัภกัดี 
   2. นำยมนู      ลีลำนุวฒัน์ 
   3.   นำยวรีะ            เอ้ืออำรักษ ์
   4.   นำยสมพล ชยัสิริโรจน์ 

  

 คณะกรรมกำรสรรหำ ขอเสนอกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
และบริหำรงำนในปี 2549 ต่อไป  เน่ืองจำกกรรมกำรผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกเป็นผูมี้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และท ำคุณประโยชน์ใหแ้ก่ 
บริษทัมำโดยตลอด   
 แต่เน่ืองจำกนำยสมพล   ชยัสิริโรจน์   มีควำมประสงคไ์ม่ขอเป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง     เน่ืองจำก
ปัญหำดำ้นสุขภำพ   คณะกรรมกำรสรรหำเห็นสมควรเสนอ   พล.ต.ท. อมัรินทร์   เนียมสกุล   เป็นกรรมกำรบริษทั   แทนนำยสมพล  
ชยัสิริโรจน์   เน่ืองจำกเป็นผูท้รงคุณวฒิุและมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  กลต.  และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  (ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  โปรดพิจำรณำจำกเอกสำรท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำว   
เชิญประชุม) 
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรในฐำนะตวัแทนของคณะกรรมกำรสรรหำกล่ำวแนะน ำ พล.ต.ท. อมัรินทร์  เนียมสกุล   
กรรมกำรใหม่และแจง้ประวติัต่อท่ีประชุม   ดงัน้ี  

 พล.ต.ท. อมัรินทร์    เนียมสกุล  
 อำย ุ         : 59        ปี 
 สัญชำติ : ไทย 
 วฒิุกำรศึกษำ : - ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์ (ต ำรวจ) 
    โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
  - ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต 
    สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
  - Master of Art University of KANSAS, U.S.A. 
 ต ำแหน่งปัจจุบนั : ผูบ้ญัชำกำรส ำนกังำนนิติวทิยำศำสตร์ต ำรวจ 
 ประสบกำรณ์ : พ.ศ. 2528 นำยเวรอธิบดีกรมต ำรวจ 
  พ.ศ. 2530 ผูก้  ำกบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดัระยอง 
  พ.ศ. 2531 ผูก้  ำกบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
  พ.ศ. 2537 ผูบ้งัคบักำรกองกำรต่ำงประเทศ 
  พ.ศ. 2541 รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง 
  พ.ศ. 2543 รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจสันติบำล 
  พ.ศ. 2545 จเรต ำรวจ 
  พ.ศ. 2546  ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจภูธรภำค 6 
  พ.ศ. 2547 ผูบ้ญัชำกำรส ำนกังำนต ำรวจตรวจคนเขำ้เมือง 
  พ.ศ. 2548 ผูบ้ญัชำกำรส ำนกังำนนิติวทิยำศำสตร์ต ำรวจ 

 และตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  มำตรำ 86  ระบุว่ำ "ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบ
กิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วน
ไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั  ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ตน   หรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ 
ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง" ดงันั้นจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงกำรประกอบกิจกำรของกรรมกำรรวมทุกท่ำนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
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ตำมวรรคก่อน  ท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั  ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ตน หรือ
ประโยชน์ผูอ่ื้น  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ  86  แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั  พ.ศ. 2535   ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 -  บริษทั  บำงกอกแอธเลติก จ ำกดั 
 -  บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จ  ำกดั (มหำชน) 
                               -  บริษทั  พูนชยั จ  ำกดั 

- บริษทั  วนี จ  ำกดั 
 -  บริษทั  สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 

- บริษทั  สหไทยพฒันภณัฑ ์จ ำกดั 
 -  บริษทั โอ ซี ซี จ  ำกดั (มหำชน) 

- บริษทั  อินทนิลเชียงใหม่ จ ำกดั 
 -  บริษทั  แคน จ ำกดั 
 -  บริษทั  อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ำกดั 
                               -  บริษทั  ซนั แอนด ์แซนด ์จ ำกดั                                                                                               
 -  บริษทั  อินเตอร์เซำ้ท ์จ  ำกดั 
            - บริษทั  โครำชวฒันำ จ ำกดั    
   - บริษทั  ปำกน ้ำโพวฒันำ จ ำกดั  
 -  บริษทั  มหำรำชพฤกษ ์จ ำกดั 
 -  บริษทั  สหไดเร็กชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 -  บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 - บริษทั  ซิลเวอร์เรน จ ำกดั 
 -  บริษทั  สหเอเชียแปซิฟิค จ ำกดั 
 -  บริษทั  แฟนซีแอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 -  International Commercial Coordination (HK) Limited. 

- I & I (ITOKIN I.C.C.) PTE. LTD. 
- บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
- บริษทั เบล เมซอง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บริษทั บี เอส ซี เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั 
- บริษทั ศรีรำชำ  บี เอส ซี โบวล่ิ์ง  จ  ำกดั 
- บริษทั  มิตรพฒันำ  โฮมชอปป้ิง  จ  ำกดั 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั 
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 

   ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำ เสนอ   
  ดว้ยคะแนนเสียง    -  ไม่เห็นดว้ย   - ไม่มี  - 
 -  งดออกเสียง     1   รำย      4,267,800  หุน้ 

 -  เห็นชอบดว้ย   113   รำย  254,058,100  หุน้   
สรุปผลกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้บริหำรงำนในปี 2549  ดงัน้ี 

   1. ดร. สม                  จำตุศรีพิทกัษ ์ 
   2. ดร. บุณยสิทธ์ิ      โชควฒันำ         
   3. ดร. บุญเกียรติ โชควฒันำ 
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   4. ดร. ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ          (กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ) 
   5. นำยอมร อศัวำนนัท ์         (กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) 
   6. พล.ต.อ. สมชำย                ประภสัภกัดี        (กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ) 

   7. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกุล            (กรรมกำรเขำ้ใหม่), (กรรมกำรอิสระ) 
   8. นำยมนู ลีลำนุวฒัน์ 
   9. นำงดำรณี              มำนะวำณิชเจริญ 
 10. นำยวรีะ       เอ้ืออำรักษ ์
 11. นำยธรรมรัตน์ โชควฒันำ 

  โดยก ำหนดอ ำนำจกรรมกำรไวด้งัน้ี  “กรรมกำรสองในเจด็คนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั  กรรมกำรลงลำยมือช่ือประกอบดว้ย 
 1.  ดร. สม         จำตุศรีพิทกัษ ์ 2.  ดร. บุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ 
 3.  ดร. บุญเกียรติ  โชควฒันำ 4.  นำยมนู ลีลำนุวฒัน์ 
 5.  นำงดำรณี      มำนะวำณิชเจริญ 6.  นำยวรีะ      เอ้ืออำรักษ ์
 7.  นำยธรรมรัตน์ โชควฒันำ” 
 หลงัจำกนั้นประธำนท่ีประชุม  กล่ำวขอบคุณนำยสมพล  ชยัสิริโรจน์  ท่ีไดช่้วยเหลืองำนคณะกรรมกำรบริษทั
ตลอดมำดว้ยดี   ถึงแมน้ำยสมพล    ชยัสิริโรจน์   จะลำออกจำกคณะกรรมกำรบริษทั   แต่ยงัคงเป็นกรรมกำรบริหำรต่อไป  และขอให้
นำยสมพล  ชยัสิริโรจน์   มีสุขภำพร่ำงกำยแขง็แรงเป็นปกติในเร็ววนั 
 

 5.2 ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
                       กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร  เรียนต่อท่ีประชุมวำ่  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  หมวดท่ี 3   เร่ืองคณะกรรมกำรขอ้ 
33. “หำ้มมิใหบ้ริษทัจ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร  เวน้แต่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนโดยปกติวสัิยในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั  เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม  เบ้ียเล้ียง  เบ้ียประกนั  บ ำเหน็จ  เงินอุดหนุน 
เงินรำงวลั  ค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำน ้ำมนั  ค่ำพำหนะ  ควำมในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่ำตอบ  แทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะ
พนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั”  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัท่ีปฏิบติังำนมำ
ดว้ยควำมอุตสำหะในวงเงินท่ีเท่ำกบัปีท่ีแลว้ในจ ำนวนไม่เกิน  20,000,000.-  บำทต่อปี  และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวำ่จะมีกำร
เปล่ียนแปลง   ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัจ ำนวนเงินท่ีกล่ำวน้ีไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำน
หรือ ลูกจำ้งของบริษทั  และกำรจดัสรรเงินดงักล่ำวใหอ้ยูใ่นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูรั้บผดิชอบ 
จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2548  ปรำกฎอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี 2548   หนำ้ 106   เป็นค่ำตอบแทนใน
ฐำนะกรรมกำรบริษทัเท่ำนั้น   ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีไดรั้บในฐำนะพนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั   จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจำรณำอนุมติั                                                                                                                                       
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 

  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ ต่ำงเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เสนอ 
  ดว้ยคะแนนเสียง -  ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี - 

 -  งดออกเสียง     1   รำย      4,267,800  หุน้ 
 -  เห็นชอบดว้ย   113   รำย  254,058,100  หุน้   

 

วำระท่ี 6 พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 
  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร เรียนต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4 เร่ือง กำรประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 45.(5) 
ก ำหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทั  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 40  ประจ ำปี 2548  ก ำหนดให ้
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นำงสุวมิล  กฤตยำเกียรณ์  และ/หรือนำงวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี  2982  และ/หรือ 3104  จำกส ำนกังำน
สอบบญัชี  ดี ไอ เอ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยส ำนกังำนสอบบญัชีและบุคคลดงักล่ำวมิไดใ้หบ้ริกำรอ่ืนแก่บริษทันอกเหนือจำก 
กำรสอบบญัชี  ในจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2548   ดงัน้ี               
  ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี                500,000.-  บำท 
 ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส (85,000*3) 255,000.-  บำท 
                                                               รวม   755,000.-  บำท 
 

และในปีน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรเลือกนำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์  และ/หรือ นำงวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์ เป็นผูส้อบบญัชี
ในปี 2549 อีกคร้ังหน่ึงเป็นปีท่ี 5  เน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมเช่ียวชำญ และมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  สภำวชิำชีพบญัชี  
กลต.  และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2549  ดงัน้ี  
 ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี                       520,000.-  บำท 
 ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส  (95,000 * 3)         285,000.-  บำท 
                                                            รวม 805,000.-  บำท 
 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติั   
 กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ซกัถำม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม 
  ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้  ต่ำงเห็นชอบให ้นำงสุวมิล  กฤตยำเกียรณ์  และ/หรือ นำงวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2549  และจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ 

 ดว้ยคะแนนเสียง        -  ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี  - 
 -  งดออกเสียง     2   รำย      4,267,970  หุน้ 

 -  เห็นชอบดว้ย   112   รำย  254,057,930  หุน้   
 

 วำระท่ี 7   พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถำ้ม)ี 
  เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจำรณำ  
  ประธำนจึงกล่ำวขอบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ทุกๆ ท่ำน  ท่ีกรุณำสละเวลำมำร่วมประชุมกบัพวกเรำในวนัน้ี  และ

ขอขอบคุณอยำ่งยิง่อีกคร้ังท่ีกรุณำสนบัสนุนผูบ้ริหำรของบริษทัมำตลอดปี   เม่ือไม่มีกิจกำรอ่ืนประธำนจึงกล่ำวปิดกำรประชุมและ
เชิญท่ำนผูถื้อหุน้รับประทำนน ้ำชำ 
    

 เลิกประชุมเวลำ  13.27 น. 
            
                                                                                                                สม  จำตุศรีพิทกัษ ์
      (ดร. สม จำตุศรีพิทกัษ)์ 
                ประธำนท่ีประชุม 

 
    ดำรณี   มำนะวำณิชเจริญ 
(นำงดำรณี  มำนะวำณิชเจริญ) 
        กรรมกำรเลขำนุกำร 
 
 
     บุญเกียรติ   โชควฒันำ            ธรรมรัตน์   โชควฒันำ 
(นำยบุญเกียรติ  โชควฒันำ)    (นำยธรรมรัตน์  โชควฒันำ)              
                                       กรรมกำร 
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